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SISSEJUHATUS

Ma ei ole eriline kokk, aga mulle meeldib süüa head toitu. Märkan, kuidas toit on 
serveeritud, mis koostisosi on kasutatud, rääkimata maitseomadustest. Huvitavaid 
retsepte ma kirja panna ei oska, niisiis – see raamat ei ole kokaraamat. Küll vahen-
dan hea meelega seda, mida olen märganud lahtiste silmadega ringi vaadates. Toi-
dust kirjutada on sel korral lihtne, sest Iisraeli inimene elab toidukülluses.

Räägin teile isiklikest kogemustest. Olen Iisraelis toitu uurinud viimased 15 
aastat – kohati alateadlikult, aga suuresti ka teadlikult. Aasta vältel olen assisteeri-
nud usklikku juudi pereema iganädalaste sabatitoitude valmistamisel. Mul on olnud 
võimalus külastada sadu juudi kodusid Iisraelis ja tutvuda ka nende köögiga. Kolm 
aastat elu kohapeal pluss paljud Iisraeli külastused on veidi avanud juudi pühade-
roogade maailma ja selle tagamaid oma vaimustavas ning kummastavas mitmekesi-
suses. Võtan oma toiduvaatlused kokku 2019. aasta kevadel spetsiaalselt sel teemal 
Iisraeli tehtud ekspeditsiooni käigus.

Nimetan seda sihipärast Iisraeli-reisi ekspeditsiooniks, sest tabavamalt öelda ei 
oska. Ekspeditsioon, mida iganes leksikonid selle kohta ka ütlevad, on minu ette-
kujutuses uurimishimuliste inimeste reis kuhugi nende jaoks huvitavasse punkti 
maakeral. Ei ole määrav, kas nad on seal ennegi käinud. Tähtis, et uuritav koht 
või valdkond on minejate silmis piisavalt eksootiline, võõras ja mine tea, äkki isegi 
ohtlik.

Just sama tunnen ka Iisraeli toidust rääkides. Õigupoolest ei räägiks, ammugi 
kirjutaks ma sellest üldse, kui oleks tarvis koostada kokaraamatut. Aga pinged võtab 
maha ja hoopiski huvi ning põnevust kruvib väljavaade panna oma mõtted kirja just 
köögivõhiku vaatepunktist. Sest Iisraelist ja juutide elust juba jätkub, mida kirju-
tada. Lihtsalt seekordne läbiv teema nende elust kirjutades on toit.

Mulle teadaolevalt ei ole peale paari kokaraamatu eesti keeles ilmunud veel 
ühegi mõne juudi kirjutatud vabas vormis toiduvaatlust. Nii juhtuski, et juudi toi-
dust kirjutab eestlane.

Beteavon! (hbr „Head isu!“)

Sissejuhatus
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mikuti piimatoite. Õhtusöögid on tavaliselt lihatoitudega, st piimatooteid ei 
tarbita. Reede õhtuti on kohe kindlasti sabatilaual lihatoidud, kui just taime-
toitlased ei olda.

See juudi perekond, kelle juures ma aasta aega elasin, pidas koššerist üsna 
rangelt kinni. Neil oli köögis kaks kraanikaussi, kahed nõudekomplektid ja 
külmkapis hoiti liha- ning piimatooteid eraldi. Aga neil oli vaid üks nõude-
pesumasin – seal pesti lihatoidunõusid. Kõik piimatoitude nõud tuli alati 
käsitsi pesta. Isegi potid-pannid olid eri toitude jaoks erinevad – omletti tehti 
köögi paremalt poolt kappidest võetud panniga, aga kana praeti köögi vasakult 
võetul. Panne ei aetud kunagi omavahel segi.

Ka mulle sai aja jooksul see asjade korraldus selgeks ja automaatseks. 
Isegi üksi kodus olles võtsin ilma mõtlemata „õigelt poolelt“ toidunõu vasta-
valt sellele, mis toitu sööma hakkasin. Lihtsalt ühel päeval köögis askeldades 
avastasin, et lähtun nende reeglitest ka ihuüksi olles. Kas ma muutusin sellega 
juudilikumaks või hakkasin koššerit järgima? Oh ei, lihtsalt selles kodus täitsin 
selle kodu reegleid. Koššerist kinni ei pea ma tänase päevani ja miks peaksingi?

Tuleb küll tunnistada, et kui ma Iisraelis elatud aastatel Eestit külastasin ja 
isegi alguses Eestisse tagasi kolides hoidsin sealihast eemale. Kohe kuidagi ei 
olnud soovi seda süüa. Nüüd, juba aastaid Eestis tagasi olles naudin hea mee-
lega maitsvaid sealiharoogi; aga äsja Iisraelist tulnuna ei tõusnud käsi kohe 
kuidagi notsut suu juurde viima. Sama olen kuulnud ka teistelt sagedastelt 
Iisraeli-külastajatelt: aja jooksul võõrduvad nad sealihast sootuks. Ja muidugi 
juhtub see paljude päriselt Iisraeli kolinud inimestega, kes ei loobu sealihast 
mitte usuliste põhimõtete tõttu, vaid lihtsalt kohaliku kombe pärast. Sealiha 
on seal maal raske saada, nii võõrduvad nad sellest ajapikku ja ka endist kodu-
maad külastades ei tõmba enam miski seda liha sööma.

Sealiha

Jõudsin sujuvalt koššerist sealiha juurde. Juudid ja sealiha – isegi need kaks 
sõna ühes lauses koos tunduvad ärritavat. Kuigi maailmas leidub palju juudi-
soost inimesi, kes lasevad sealihal hea maitsta, võib öelda, et enamus Iisraeli 
juutidest ei võta seda suu sissegi. Kahel põhjusel – kas usu tõttu, sest sealiha on 
pühakirja põhjal keelatud toit, või siis põhjusel, et sealiha ei ole saada.

Usklike juutide toidupõhimõtted on pärit piiblist, 3. Moosese raamatu 
11. peatükist, kus on täpselt üles loetletud kõik toiduks keelatud loomad- 

SealihaSöödavad asjad
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linnud, sealhulgas ka siga, kelle kohta on 
öeldud, et seda ei tohi süüa roojasuse 

tõttu. 1960ndate aastate alguses võttis 
toona umbes 15 aasta vanune Iisraeli 

riik vastu isegi seaduse, mis keelab 
sigade kasvatamise juutide halla-

tavates farmides. Lisaks 
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ei tohi juudi ususeaduse ehk halacha järgi ükski juut teenida tulu sellega, et 
kasvatab toitu, mis ei ole koššer. Talmudis on öeldud, et juut ei tohi siga isegi 
lemmikloomana pidada. Küll aga tohib ta kanda seanahast kingi ja mängida 
seanahast tehtud palliga.

Iisraelis on vaatamata karmidele reeglitele vähemalt mõni seafarm – 
 peamiselt sigade teaduslikuks uurimiseks. Siiski hoiab Iisraeli põllumajanduse 
ja maaelu arengu ministeerium neil asutustel silma peal – ka loomade huvi-
des. Meenub aastaid tagasi Iisraeli ajakirjanduses ilmunud artikkel, kus ühele 
Iisraeli seafarmile tehti ettekirjutused ja trahv, sest sealseid loomi ei koheldud 
piisavalt hästi.

Kuulujuttude põhjal on Iisraelis aeg-ajalt olnud ka toiduks kasvatavate 
sigade farme. Näiteks Galilea lähistel Naatsareti ja Afula linnade vahel asuvas 
kibutsis nimega Mizra. Religioossete juutide jaoks on see kibuts olnud usulise 
ebapuhtuse etalon ja sealse seapidamise vastu on palju sõna võetud. Eelkõige 
seepärast, et seal kasvatati sigu justnimelt toiduks.

Sealiha, kui seda kusagilt Iisraelis saabki, tarbib väga väike osa juute – 
peamiselt endisest Nõukogude Liidust tulijad, samuti kristlastest araablased. 
Moslemlike araablaste jaoks on sealiha tabuteema justnagu enamikele juuti-
delegi. See olla lausa üks vähestest teemadest, milles juudid ja moslemid on 
100% ühte meelt. Kristlastest araablased ei näe sealiha söömises aga prob-
leemi, kui neil on võimalik seda kusagilt hankida.

Avalik saladus on, et legendaarne peaminister Ariel Sharon oli suur sea-
lihasõber ja et üks tema poegadest kasvatas sigu. Kui mõtlema hakata, siis 
on see ikka väga kurioosne juhtum – juudist peaminister ja armastab sea-
liha! Sharon on olnud üks vastuolulisemaid Iisraeli tipp-poliitikuid, eelkõige 
muidugi poliitiliste teemade tõttu, aga Iisraeli kollane ajakirjandus on peen-
susteni lahanud ka tema toiduharjumusi. 1980. aastatest muutus toona üle 
viiekümnene Arik3 väga ülekaaluliseks. Tal oli krooniliselt kõrge vererõhk ja 
kõrge kolesterool. Samas oli tal tohutu suur isu. Arik ei häbenenud kõhuorjust 
sugugi ja ütles aastal 1982 ühes intervjuus: „Ma armastan elu. Ma armas-
tan kõike, mis elul on pakkuda ja tegelikult armastan väga ka süüa.” Iisraelis 
3   Arik oli Ariel Sharoni üks hüüdnimi. Tema teine, väga levinud hüüdnimi oli Buldooser. 

SealihaSöödavad asjad
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liigub legende tema suure isu ja kuluka maitsemeele kohta. Näiteks olnud pea-
ministri ametiautos alati hunnikute viisi igasugu näkse, kaaviari ja isegi viina. 
Kui aastal 2004 Arikult küsiti, miks ta ei kanna kuulivesti, kuigi talle tehakse 
pidevalt surmaähvardusi, ütles ta muretult: „Ei kanna sellepärast, et minu suu-
ruses kehale meie riigis kuulivesti lihtsalt ei ole.” Tema kere oli selleks ajaks 
tõesti väga võimas. Elu lõpus Sharon ka suitsetas vahetpidamata ning sõprade, 
töökaaslaste ega arstide dieedisoovitused ei kandnud vilja. Aastal 2006 langes 
Ariel Sharon terviserikke tõttu koomasse ja suri mõni aeg hiljem. Pole teada, 
kas tema poegadel on seafarmi alles või ei.

Septembrist jaanuari lõpuni kestab Iisraelis jahihooaeg. Küttida tohib väga 
mitmeid metsloomi ja -linde. Üle 9 miljoni suuruse elanikkonnaga Iisrae-
lis on umbes 2500 registreeritud jahimeest. Muuhulgas on võimalik küttida 
metssigu, keda Iisraelis samuti leidub. Metssead teevad osades metsapiir-
kondade linnades palju paha, käies öösel inimeste aedades ja prügikastide 
juures tuhnimas. Samuti on Iisraeli metssead inimesi hirmutanud. Aeg-
ajalt ilmub ajakirjanduses sel teemal artikleid. Loodusuurijad rahustavad 
elanikke, et metssiga küll tuhnib ja teda kohata võib olla ebameeldiv, aga 
inimesele ta üldjuhul liiga ei tee. 

Meenub üks lugu umbes 15 aasta tagusest ajast. Kusagilt juudi uudistest luge-
sin, et Iraanis taasavastati kalaliik araabiakeelse nimetusega šabut, aga seda 
kala on mainitud ka juutide pühas raamatus talmudis. Ühe Iisraeli ülikooli 
teadlased koos Iisraeli põllumajandusministeeriumiga uurisid šabut’i-kala 
põhjalikult. Tuvastati, et tõesti on seos Iraanist avastatud kala ja talmudis mai-
nitud kala vahel ning Iraani kala kuulutati koššerkalaks. Kõige erilisem selle 
uudise juures oli aga, et šabut’i maitse meenutavat pisut sealiha. Uudishimu-
likumad sealiha mittesöövad juudid ruttasid „uut kala” tellima, et teada saada, 
kuidas kurikuulus sealiha võiks maitsta. Küllap ei olnud neil mingit erilist 
himu just sealiha järele, vaid lihtsalt soov puht uudishimust kordki elus midagi 
sellesarnast tarbida. Rabide õnnistusega. Nüüd on kalake ilmselt juba ammu 
ka Iisraeli kalakasvandustes olemas.

Kõikide teemade, eriti aga tabuteemade kohta oskavad juudid rääkida mahla-
kaid anekdoote. Siin on üks selline.

Hispaanias algas 15. sajandi lõpul juutide tagakiusamine. Neid, kes 
usust ei loobunud, võis oodata isegi tuleriit. Esialgu prooviti siiski 
heaga. Näiteks nõuti juutidelt sealiha söömist. Vana pajatus räägib 
sellest ajast järgmist.
Moše lubatakse maha tappa, kui ta sealiha ei söö.  
Palvetab siis Moše Jumala poole.  
Jumalalt tuleb vastus: „Kui ikka elu kallale kiputakse, siis võid süüa.“ 
Pärast surma aga Mošet taeva ei lasta.  
„Miks?“ küsib õnnetu mees.  
„Ikka selle sealiha pärast,“ vastab Jumal.  
„Aga sa ju lubasid, et kui elu on ohus...“  
„Lubasin küll, kuid sina mõnulesid seda süües; seda ma ei ole 
lubanud!“ 
Nii jäigi Moše paradiisi väravate taha.

SealihaSöödavad asjad
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Ühel jõudehetkel tuli taas isu millegi eestimaise järgi. Meenus noorus-
põlve üks lemmiktoitudest – lihtne praekartul! Juba aastaid ei olnud ma seda 
„vaese tudengi“ rooga maitsnud. Mõeldud-tehtud! Valmistasin väikese panni-
täie õhukeseks lõigatud kartuliviile oliiviõlis praetult. Vist lisasin ka sibulat.

Just sel hetkel, kui ma oma eestimaise noorpõlvehõrgutise taldrikule olin 
serveerinud ja mõtlesin seda nautima hakata, saabus ootamatult koju pere-
naine. Õuest tulijale lööb kindlasti praelõhn eriti efektselt ninna. Ja nii ta 
esimese asjana kööki astuski.

„Oi, mis see on?“
„See on kartul. Praekartul.“
Iisraelliku otsekohesusega haaras proua mingi tseremoonitsemisena sõr-

mega mu kartulitaldrikult endale nokatäie seda „vaese tudengi“ rooga.
„Marrgiiit! See on väga maitsev!“ Ning juba küünitas tema vilgas väike 

käsi uuesti mu taldriku poole.

See käitumine on nii juudilik, mõtlesin. Meenus Barbra Streisandi38 elu-
looraamatust loetu – Barbral oli täpselt samasugune imelik teiste taldrikust 
söömise komme. Pidulikel vastuvõttudel ei olnud temal kunagi oma taldri-
kut, kuhu maitsemiseks erinevaid hõrgutisi koguda, vaid üksnes kahvel, kui 
sedagi. Ta lihtsalt käis mööda seltskonnas viibivaid tuttavaid, maitstes järjest 
seda, mida nood oma taldrikutesse olid valinud. Veel meenub üks loetud rabide 
kirjutatu teemal „kas ja mida tohib teise inimese taldrikust süüa“. Uskumatu, et 
nad selle teema üle isegi arutlevad!

Perenaine oli nüüd oma elus midagi uut ja huvitavat proovida saanud: „Tee 
mulle ka sellist, aga bataadiga!“ (Eestis tuntud ka maguskartulina)

Tee ja tee! Ma ei tea ju, kas bataadiga see üldse nii hea tuleb kui kartuliga... 
torisesin omaette. Aga, noh, kuidas proua soovib! Katsetan meeleldi tema peal.

Tunnike hiljem üritasingi bataati praadida, aga see ei tulnud üldsegi nii 
maitsev kui praekartul. Vähemalt minu arvates. Samas peab bataadi kaitseks 
ütlema, et sellest annab muid võrratuid roogasid valmistada, lihtsalt tegija peab 
tasemel olema. Iga kell soovitan bataadihuvilistel astuda sisse näiteks mõnda 
Tallinna Blissi taimetoidurestorani. Neil on suur valik imemaitsvaid ja eest-
laste jaoks eksootilisi taimehõrgutisi. Sealhulgas ka bataadilaaste või ma ei tea, 
kuidas neid nimetatakse – justkui friikartulid, ainult et bataadist. Viivad lausa 
keele alla!

Ühel teisel päeval meenus perenaisele, kui hästi oli talle maitsenud minu 
taldrikult näpatud praekartul. Ta otsustas ka oma ülikõhnale teismelisele tüt-
rele seda „uut uhket taimerooga“ sööta. Aga oh häda! Kärsitu meel ei lubanud 
tal pannile lõigata samasuguseid hästi õhukesi kartulilaaste, et valmiks just-
nimelt selline täiuslik roog, nagu oli olnud minu taldrikus. Ei! Tema lõikas väga 
ebaühtlaseid suuri kobakaid – küll ruudu-, küll muukujulisi paksemaid tükke. 
Ja siis praadis neid mõnda aega, lootes saada samasugust tulemust.

Kui „roog“ tema arvates valmis oli, viis ta selle tütrele: „Vaata, mis ma sulle 
tegin!“

Neiuke plaksutas seda imeasja nähes paar korda ripsmeid ja küsis: „Mis see 
on? Kas ma pean seda sööma?“
38   Barbra Streisand (1942) on tuntud ameerika-juudi näitleja, helilooja, ühiskonnategelane, filmiprodutsent ja -lavastaja.

Kartul ja bataatSöödavad asjad
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Perenaine oskas ka sel hetkel kõik kenasti minu kaela ajada ja sõnas: „Kul-
lake, proovi! Margiti Astoonias (juudid ütlevad mõnikord heebrea kirjakeele 
eripära tõttu Eesti ehk Estonia asemel Astonia) nad kogu aeg söövad sellist 
toitu!“ Mis oli muidugi täiesti vale ja liialdatud. Olin talle hoiatavalt öelnud, 
et esiteks on see vaeste tudengite toit, kindlasti ei sööda seda Eestis kogu aeg; 
ja teiseks peavad kartuliviilud olema ühtlaselt õhukesed. Aga kus sa sellega!

Igatahes jäi see „imelik astoonlaste roog“ peretütrel proovimata. Ja kui hil-
jem nõusid pesema hakkasin, ei soovinud isegi meie koer seda imelikku toitu, 
mida talle perenaise ebaõnnestunud praekartuliteo jääkidest pakkusin.

Kunagi umbes aasta hiljem elasin Jeruusalemmas juba omaette. Taas tek-
kis hetk, kus meenus Eestimaa mõnus kollane ja kui hästi see maitseb lihtsalt 
keedetuna. Otsustasin üle pooleteise aasta taas esimest korda kartulit keeta.

Maaubinaid keedupotti pannes tabas mind esimene kahtlus – Iisraeli 
kartul on üsna lahja, meenutab veidi meie värsket kartulit, ainult et palju vesi-
sem. Ka maitse on pisut teistsugune ning kartul tundub olevad kuidagi vähem 
kiuline kui Eestis. Kuidas sellise köögivilja keetmine üldse õnnestub?

Kui kartul oli mõnda aega tulel podisenud, proovisin kahvliga, kas hak-
kab juba valmis saama. Proovitud koht lagunes ja lahustus keeduvees kohe ära, 
sest, nagu öeldud, Iisraeli kartul on üsna vesine.

Üritasin tabada täpset momenti, kui kartul on söömiseks piisavalt pehme, 
samas seda mitte üle keetes. Eksperiment lõppes sellega, et sain küll enam- 
vähem koospüsivad keedukartulid, aga nende maitse oli parasjagu lääge. 
Täiesti mõttetu söök, kuigi olin maitsestanud samamoodi, veidikese soolaga, 
nagu Eestis lugematuid kordi varemgi. Pettusin tõeliselt. Ja nii sai ausalt kor-
raldatud eksperimendi käigus selgeks, et Iisraelis on kartulil toidulaual tõesti 
teine funktsioon kui Eestis, vähemalt mis puudutab keedukartulit.

Edaspidi valmistasin Iisraelis kartulit pigem ahjupraena. Mõned korrad 
tegin ka head eestimaist kartulisalatit, mis tuli samuti üsna suupärane.

Mis kartulitest tehtud ahjupraadi puutub, siis õppisin Iisraelis ühelt juu-
ditarilt selle maitsva roa valmistamist, mida teen aeg-ajalt tänaseni. See ei 
ole küll koššerroog, sest kasutatakse majoneesi, mis võib sisaldada piima või 

piima pulbrit, aga mis sest. Mu õpetaja oli üks Ukrainast Iisraeli emigreerunud 
juuditar, kelle Ukraina kodus sellist toitu oli valmistatud. Iisraelis sattusime 
lühikest aega korterit jagama ja nii see retsept minuni jõudiski.

See siin pidi küll retseptivaba raamat olema, aga kõigi kartuliarmastajate 
rõõmuks ja tolle Iisraeli sõbranna meenutuseks ma seda retsepti nüüd siiski 
jagaksin.

Kartulid ja bataadid tuleb lõigata keskmise suurusega tükkideks. Bataadid 
võivad jääda suuremate tükkidena kui kartulid, kuna bataat küpseb kiiremini. 
Kanaliha – tiivad, koivad või filee – tuleks koos kartulite-bataatidega panna 
majoneesikastmesse. Sobib tavaline majonees, millesse on segatud veidi soola 
ja paprikamaitseainet. Liha võib ka pool päeva varem juba majoneesikast-
messe „marineerima“ panna. Kastet ei pea olema just palju, piisav kogus, et 
katab sinna sisse pandud komponendid.

Majoneesikaste koos kartulite-bataatide ja kanaga tuleks seejärel valada 
enam-vähem ühtlaselt ahjuplaadile. Lisada võib lillkapsast või ühte mu lem-
mikut – brüsseli kapsast; samuti sibularattaid ja soovi korral isegi porgandiviile. 
Hea maitse annab, kui raputada kõige peale üsna ohtralt rosmariini. Ja seejärel 
praad ahju, kus küpsetada 200—220 kraadi juures 40—50 minutit.

Juudi toidust ja kartulist rääkides saab mainida vähemalt üht tavapärast toitu – 
selle nimi on latkes ehk kartulipannkoogid. Neid on juutidel kombeks valmis-
tada eriti talvise hanukapüha ajal, kui süüakse mitmesuguseid õlis valmistatud 
roogi. Kusjuures vanasti olnud kombeks praadida toitu mitte õlis, vaid kana-
rasvas, mida jidišipäraselt kutsutakse schmaltz. Aga tõesti – Iisraelis kohtab 
kartulit toidus peamiselt kas suuremate friikartulilaastudena või ahjukartulina, 
mitte keedetult.

Kartul ja bataatSöödavad asjad
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kokku punutud erinevat värvi küünlast. Selle süütamine on märk, et nüüd lõp-
peb hingamispäev ning siitpeale on taas lubatud tööd tegema hakata.

Veini valatakse karikasse nii, et see voolab üle, sümboliseerides üliküllust. 
Et oleks kergem pärast koristada, tehakse rituaalne kallamistoiming kandiku 
kohal. Maitseainekarbikest raputades õhkub head aroomi. Võetakse pindpine-
vil tilkuv karikas kätte ja öeldakse palve.

Juudi traditsioonile vastavalt sümboliseerivad chavdala-tseremoonia kolm 
komponenti järgmisi asju: ülevoolav veinikarikas tähendab, et Jumala õnnistu-
sed on ülevoolavad ja jõuavad meilt edasi ka teistele. Punutud chavdala-küünal 
sümboliseerib meis olevat Jumalast antud valgust, mis peab särama tarkusena 
ka ümbritsevale maailmale, et teisedki sellest osa saaksid. Maitseainetopsikese 
aromaatne sisu tähistab seda, et peaksime kogu oma elu ja tegevusega olema 
nii-öelda heaks lõhnaks siin maailmas.

Ei saa üle tähtsustada, kui oluline on sabat tõelise juudi jaoks ja kui oluline on 
toit pühal hingamispäeval. Juba juutide usuraamatus talmudis on õpetatud, et 
igaühel, kes rõõmustab oma hinge sabatil, täituvad südameigatsused. Hinge 
rõõmustamise all mõeldakse ikka ja eelkõige heast toidust osasaamist. Jah, 
ka veinist osasaamist – karikat täidetakse mitte vaid kidúš’iks, vaid ka hiljem 
toidu kõrvale võtmiseks. Rabid ütlevad, et kui inimene on argipäevadel harju-
nud sööma kolm korda päevas, peaks ta sabatil sööma neli korda.

Sabatit tähistab suuremal või vähemal määral enamus Iisraelis elavatest 
juutidest. Isegi kui ei ole tegu eriliste usklikega, ikka istutakse reede õhtul pere- 
või sõprade ringis veidi pidulikumat einet võtma kui mõnel muul nädalapäeval. 
Iisraelis elades on paratamatu, et harjudki reede õhtuks kõik argitoimingud 
lõpetama ja laupäeviti puhkama. Kui sellise elurütmi oled omaks võtnud, tun-
ned Iisraelist lahkudes reede õhtuti ja laupäeviti mingit kummalist igatsust ...

Veel praegugi, kui mu Iisraelis elatud ajast on möödas üle kümne aasta, 
kerkib neist lugematutest sabatiõhtutest mu silme ette üks konkreetne ree-
dene varane õhtupoolik. Seekord olin sabati õhtusöögiks külla kutsutud. See 
tähendas, et minu ettevalmistused hingamispäevaks piirdusid kodu korista-
misega ja vaid laupäevaks toidu hankimisega. Reedeõhtust suurt kokkamist ei 
olnud tarvis.

Seadsin end valmis ja jalutasin sõprade juurde – nad elasid mu kodust just 
paraja teekonna kaugusel. Oli sügis. Kell oli juba sealmaal, et kõik perenaised 
olid oma toidutegemised ja muud ettevalmistused lõpetanud. Küllap oli ka 
sabatisireen Jeruusalemma kesklinnas juba kõlanud – seekord see tuule suuna 
tõttu minu linnaossa ei ulatunud. Veetsin ääretult toreda ja pika õhtu heade 
sõprade seltsis. Toidud olid oivalised!

SabatitoidudJuudi pühadetoidud
JUUDI TOIT
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See kirjakoht on aluseks omer’i lugemisele ehk päevade lugemisele kahe 
ohvritoomise vahel. Paasapüha, mil omer’i lugemine algab, on Iisraelis odra-
lõikuse algus. Vanasti toodi sel puhul templisse esmavilju ja palvetati kaitset 
selle aasta lõikusele. Kui see esimene viljaohver ehk omer oli toodud, võisid ka 
inimesed ise saagist sööma hakata. Järgmine Iisraelimaa valmiv vili ehk nisu 
lõigati ja toodi templisse ohvrianniks aga šavuot’i ajal, mida tähistatakse täpselt 
seitse nädalat pärast paasat. Odralõikusest nisulõikuseni pidi vastavalt püha-
kirjale päevi lugema ja seda teevad usklikud juudid igal kevadel täna päevalgi. 
Nad lisavad õhtupalvetesse vastava päeva järjekorranumbri. Nii toimub see 49 
päeva järjest ja seda seitsmenädalast aega nimetatakse omer’i lugemise ajaks.

Omer’i lugemise nädalad on ka väiksemat sorti leinaaeg. Selle leina juured 
ulatuvad 2. sajandisse meie ajaarvamise järgi. Toona, Bar Kochba ülestõusu112 
ajal tappis laastav katk ja raske lahing tuhandeid kuulsa rabi Akiva113 õpilasi. 
See juhtus just omer’i lugemise ajal. Katkust puutumata jäänud vähesed usk-
likud muidugi palvetasid, et Jumal õnnetuse nende pealt ära pööraks. Omer’i 
lugemise 33. päeval juhtuski ime – katk lõppes! Seepärast tähistavadki juudid 
tänini omer’i lugemise 33. päeva ehk lühidalt lag baomer’i rõõmsa pidupäevana 
keset seitset leinanädalat.

Lag baomer on lisaks katkust pääsemisele seotud ka ühe teise juudi rabi, 
Šimon Bar Yochaiga.114 Tema oli rabi Akiva üks andekamaid õpilasi, kes hirm-
sas katkus ellu jäi, aga kunagi hiljem juhtus surema just omer’i lugemise 33. 
päeval. Seega tähistatakse lag baomer’il lisaks katkust pääsemisele ka Šimon 
bar-Yochai surma-aastapäeva. Kuigi surmapäev peaks olema kurb sündmus, 
112    Simon Bar Kochba, snd Simon ber Kosevah, alustas keiser Hadrianuse ajal mässu Rooma ülemvõimu vastu ja valitses 
iseseisva Iisraeli vürstina 132—135. Bar Kochba lähtus messiaanlikust ideoloogiast, tahtis taastada heebrea keele asjaa-
jamises, asutas palju koole hulga õpilaskonnaga. Langes koos paljude usukaaslastega, kui roomlased vallutasid nende 
tugipunkti Betari kindluse. 
113   Rabi Akiva (50—135) oli talmudi põhiosa mišna tähtsamaid autoreid. Hukkus Betaris.
114     Rabi Šimon Bar Yochaid (srn u 160) peetakse kabala alusteose Zohari autoriks. 

on lag baomer siiski pidupäev, kuna pärimuse järgi ilmutas rabi Šimon Bar 
Yochai just surivoodil õpilastele suurimad saladused juudi müstika vallas ja 
see oli tähtis ning rõõmu väärt asjaolu. Lag baomer’i ongi enim tähistatud just 
hassiitlike juutide seas ehk nende hulgas, kes uurivad juudi müstitsismi. Sajad 
tuhanded juudid, kogunevad rabi Šimon Bar Yochai hauale Galileas Safedi 
linna lähistel Meroni mäel. Seal tantsitakse, palvetatakse, tehakse suuri lõk-
keid, süüakse head-paremat ja toimub veel mitmeid huvitavaid asju.

Lag baomer’i tähistavad ka paljud ilmalikud, kelle jaoks see on eelkõige 
lõkete tegemise püha. Toidu poolelt saab rääkida vahukommide ja kartulite 
küpsetamisest lõkkes. Ja muidugi lastakse hea maitsta ka teistel toitudel, mida 
lõkkepeol süüa passib.

Rabid on välja arvutanud, et lag baomer oli muistsel ajal ka see päev, kui 
iisraellaste Egiptusest lahkumise teekonnal esimest korda kõrbes taevaman-
nat sadas. Seepärast on arvatavasti ka mannast tehtud toidud lag baomer’i ajal 
vägagi sobilikud.

Lag ba-omer’i toidudJuudi pühadetoidud
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